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Raport  

 

- Privind solicitarea inițierii unui Proiect de hotărâre a Consiliului Local 

Simeria pentru aprobarea ,,Planului de  lucrări de interes local, pentru 

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2021, în 

oraşul Simeria,, 

 

În conformitate cu prevederile art.6.1 din Legea 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Primarii au obligaţia să 

întocmească un Plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore, să asigure instructajul 

privind normele de tehnica securităţii muncii, pentru toate persoanele care prestează 

acţiuni sau lucrări de interes local. 

Planul de acţiuni sau de interes local se aprobă anual, prin Hotărâre a 

Consiliului Local, astfel, beneficiarii de venit minim garantat apţi de muncă, vor fi 

nominalizaţi lunar pentru efectuarea de acţiuni sau lucrări de interes local.  

Planul de acțiune cuprinde zonele unde se vor executa lucrări, tipul de acțiuni 

și termenul de realizare. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, consider că este necesară inițierea unui 

proiect de hotărâre prin care să se aprobe ,, Planul de  lucrări de interes local, pentru 

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2021, în oraşul 

Simeria,, 

Şef Serviciu Gospodărie Comunală Păşuni, 

Iacob George, 

 

………………. 



 
 
 

 

  

 



 
 
 

 

  

art.6 din Legea 416/2001, actualizata 

(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi 

persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 

 (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agţiilor pentru prestaţii sociale 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora 

prin hotărâre a consiliului local. 
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Referat  

 

- Privind solicitarea inițierii unui Proiect de hotărâre a Consiliului Local 

Simeria pentru aprobarea ,,Planului de  lucrări de interes local, pentru 

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2021, în 

oraşul Simeria,, 

 

În conformitate cu prevederile art.6.1 din Legea 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Primarii au obligaţia să 

întocmească un Plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore, să asigure instructajul 

privind normele de tehnica securităţii muncii, pentru toate persoanele care prestează 

acţiuni sau lucrări de interes local. 

Planul de acţiuni sau de interes local se aprobă anual, prin Hotărâre a 

Consiliului Local, astfel, beneficiarii de venit minim garantat apţi de muncă, vor fi 

nominalizaţi lunar pentru efectuarea de acţiuni sau lucrări de interes local.  

Planul de acțiune cuprinde zonele unde se vor executa lucrări, tipul de acțiuni 

și termenul de realizare, după cum urmează: 

Zonele unde este necesar a se executa acțiuni de ecologizare: 



 
 
 

 

  

- Maluri canalul Strei, str. Depozitelor, Traian, Streiului, localitatea Sântandrei 

și Bârcea Mare: 

Acțiuni și măsuri: 

- Colectrea și selectrea deșeurilor în saci de plastic și încărcarea acestora în 

mijloace de transport.  

Conform art.7, din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, se supune dezbaterii publice proiectul  HCL privind 

,,Planul de  lucrări de interes local, pentru persoanele apte de muncă din familiile 

beneficiare de VMG pe anul 2021, în oraşul Simeria,, 

- Ținând cont de cele prezentate mai sus, consider că este necesară inițierea unui 

proiect de hotărâre prin care să se aprobe ,, Planul de  lucrări de interes local, 

pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 

2021, în oraşul Simeria,, 

- Faţă de cele de mai sus, consider necesară, legală şi oportună iniţiativa 

legislativă a domnului primar privind revocarea HCL Nr.25/2020 și aprobarea 

unui nou Act adițional nr.6 din care să rezulte prelungirea cu încă doi ani a 

valabilității Contractului de delegare a gestiunii Nr.3283/30.03.2015 al 

Serviciului public de salubrizare – activitatea de măturat, spălat, stropit și 

întreținere a căilor publice de pe teritoriul orașului Simeria, încheiat între 

orașul Simeria și SC PREST SERV CRIZANTEMA SRL Simeria. 

 

 

 

Şef Serviciu Gospodărie Comunală Păşuni, 

Iacob George, 

 

………………. 

 



 
 
 

 

  

 


